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Apstiprināta ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 
Mežsaimniecība mežkopības izpilddirektora M. Gūtmaņa  

11.052020. rīkojumu Nr.  3.1-5_0030_220_20_11 

Kārtība par izpildīto darbu pārbaudes apjoma samazināšanu, pieņemot 

pakalpojumu sniedzēja izpildītos darbus  

1. Ievads 

Uzticams un godīgs pakalpojuma sniedzējs ir pamats stabilai un ilgtspējīgai sadarbībai. AS 

“Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība, Mežkopība mērķis ir nodrošināt uzticamu un godīgu 

sadarbību ar visiem Mežkopības pakalpojuma sniedzējiem ilgtermiņā. Lai kopīgi paveiktais darbs 

nākotnē atstātu ražīgas, kvalitatīvas un veselīgas mežaudzes.  

 

2. Mērķis 

Pieņemot pakalpojumu sniedzēja izpildītos darbus, samazināt izpildīto darbu pārbaudes 

apjomu. 

Noteikt kritērijus pakalpojumu sniedzēju atlasei un sadarbības vērtēšanai. 

Paaugstināt uzņēmuma līgumu administrēšanas procesa efektivitāti. 

 

3. Noteikumi sadarbības partneru atlasei 

Kārtējā gada janvārī apkopo rezultātus par iepriekšējo kalendāro gadu, izmantojot LVM 

informācijas sistēmas “Microstrategy” atskaiti.  

Pieņemot pakalpojumu sniedzēja izpildītos darbus, samazināt izpildīto darbu pārbaudes 

apjomu var pakalpojumu sniedzējam, kurš iepriekšējā kalendārajā gadā saņēmis piemaksu vismaz 

12,10 EUR apmērā un atbilst visiem noteikumiem:  

1) pēdējo 12 mēnešu laikā ir spēkā ar LVM noslēgts līgums, neskaitot vispārīgo vienošanos 

ietvaros noslēgtos līgumus; 

2) līgumu priekšmets ir kāds no šiem darbu veidiem: jaunaudžu kopšana, meža stādīšana, 

atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana, atjaunoto meža platību papildināšana, 

atjaunoto meža platību aizsardzība un jaunaudžu stumbru aizsardzība; 

3) pēdējo 12 mēnešu laikā nav izbeigtas līgumattiecības ar pakalpojuma sniedzēju tādēļ, ka 

pakalpojumu sniedzējs nav pildījis savas saistības; 

4) pēdējo 6 mēnešu laikā nav konstatēts neviens pārkāpums DIPA par kvalitātes pārbaudes 

akta aizpildīšanas precizitāti. 

 

4. Kritēriji sadarbības vērtēšanai 

Atlasītos pakalpojumu sniedzējus LVM vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

1. kritērijs ‘’Pieredze, ilgtermiņa sadarbība’’.   

Datus iegūst LVM informācijas sistēmā “Microstrategy”.  

Punktus piešķir, vērtējot  pakalpojumu sniedzēja pieredzi LVM (gados) kvalitatīvu 
pakalpojumu sniegšanā LVM Kārtības 3. punktā noteiktajos sešos darbu veidos:  

➢ 2 – 5 gadi - 1 punkts;   
➢ 6 < gadi - 2 punkti.  
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Punktus piešķir, ja sadarbība ir vismaz divi gadi. Nevērtē darbu izpildi apakšuzņēmēja statusā.  

                                                

2. kritērijs ‘’Piemaksa par augstāku kvalitāti’’. 

Datus iegūst LVM informācijas sistēmā “Microstrategy”.  

Punktus piešķir, vērtējot piemērotās piemaksas par augstāku kvalitāti apmēru (EUR), 

ņemot vērā trīs  šādus parametrus: darba izpilde termiņā, darba izpildes kvalitāte un apmācības: 

➢ 12,10 – 13,50 EUR – 1 punkts;                 
➢ 13,51 – 14,99 EUR – 2 punkti;        
➢ 15,00  EUR - 3 punkti.  

Punktus piešķir, ja kārtējā gada piemaksa par augstāku kvalitāti ir vismaz 12,10 EUR. 

3. kritērijs ‘’Pārbaudes akta precīza aizpildīšana’’. 

Datus iegūst LVM informācijas sistēmā “Microstrategy”.  

Punktus piešķir, vērtējot pārbaudes akta aizpildīšanas precizitāti: 

➢ 2 pārkāpumi – 1 punkts;      

➢ 1 pārkāpums – 2 punkti;     

➢ 0 pārkāpumi – 3 punkti. 

 

5. Atlases kārtība 

Pakalpojumu sniedzēju novērtē pēc visiem kritērijiem reģiona ietvaros. Pieņemot 

pakalpojumu sniedzēja izpildītos darbus, samazināt izpildīto darbu pārbaudes apjomu var 

pakalpojumu sniedzējam, kurš reģionā ieguvis lielāko punktu skaitu (sk. pielikuma tabulu). Ja 

punktu skaits ir vienāds, LVM prioritāri izvēlas pakalpojumu sniedzēju, kuram ir lielāks spēkā esošo 

saistību apjoms ar LVM Kārtības 3. punktā noteiktajos darbu veidos. 

LVM piedāvā izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam parakstīt papildu vienošanos pie 
noslēgtā uzņēmuma līguma, nosakot: 

1) samazinātu izpildīto darbu pārbaudes apjomu – veicot izpildīto darbu pārbaudi dabā 
izlases veidā aptuveni 20 % apjomā no izsniegtā darba uzdevuma apjoma; 

2) izpildītos darbus LVM pārstāvis pieņem 3 darbdienu laikā pēc kvalitātes pārbaudes akta 
saņemšanas dienas; 

3) pakalpojumu sniedzēja atbildību par darbu izpildes apjomu un kvalitāti.  

Ja izvēlētais pakalpojumu sniedzējs atsakās parakstīt papildu vienošanos pie noslēgtā 

uzņēmuma līguma, LVM piedāvā iespēju nākamajam pakalpojumu sniedzējam, kurš reģionā 

ieguvis lielāko punktu skaitu. 

 

6. Citi jautājumi 

Pakalpojuma sniedzējs atbild par darbu izpildi līgumā noteiktajā apjomā un kvalitātē.  

Mežkopības meistars pārbauda pakalpojumu sniedzēja izpildītos darbus izlases veidā 20 %  

apjomā no izsniegtā darba uzdevuma apjoma. Mežkopības meistars informācijas sistēmā “GEO” 

izdara atzīmi, ka izpildītais darbs nav pārbaudīts dabā. 
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Mežkopības meistaru darbu kontrolē pēc darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem (DPNA) 

attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam.  

 Ja līguma darbības laikā LVM pārstāvis konstatē Darbu apjoma un/vai kvalitātes prasību 
pārkāpumu: 

   līgumam līdz 200 ha – 1 pārkāpums; 
 līgumam no 201 - 400 ha - 2 pārkāpumi; 
 līgumam no 401 ha - 3 un vairāk pārkāpumi, 

1) pārtrauc kārtējā ceturkšņa, kurā konstatēts pārkāpums, Līguma 10. punktā noteiktās 
piemaksas par augstākas kvalitātes pakalpojumiem piemērošanu; 

2) turpmāko 12 mēnešu laikā neiekļauj sadarbības partneru atlasē; 
3) var vienpusēji atkāpties no vienošanās pirms termiņa, nosūtot rakstveida paziņojumu. 
 

Mežkopības vadītāja vietnieks atbild par pakalpojumu sniedzēju atlasi un sadarbības 

vērtēšanu. 

Mežkopības ražošanas vadītājs vienu reizi kalendārajā gadā izvērtē uzņēmuma līgumu 

administrēšanas procesa efektivitāti saistībā ar izpildīto darbu pārbaudes apjoma samazināšanu.  

Ierosinājumus grozījumu veikšanai Kārtībā iesniegt mežkopības ražošanas vadītājam. 


